רשימה ירוקה מאוד
ניוזלטר  אפריל 2018

"שימרו ,אחי ,נאמנות לאדמה ,בכל עוצמת צדקתכם .אהבתכם הנדיבה ודעתכם ישרתו את טעם האדמה!
זאת בקשתי מכם ועל זאת אשביעכם".
"כה אמר זרתוסטרא"  /פרידריך ניטשה
חודש שופע התרחשויות לפנינו .החל ממצעד האקלים ,מפגשי שק"ת ,כנס תושבים ארצי בסוגיות תכנון ושלל
אירועים סביבתיים נוספים .מביאים לכם טעימה קצרה.
קריאה מהנה
צוות חיים וסביבה

מצעד האקלים   27.4.18תזכורת אחרונה!

לכל הפרטים  לחצו כאן
שותפות קהילה בתכנון )שק"ת(  הזמנה
למפגשים הקרובים
בואו לדבר על אתגרי התכנון!
בחודש הקרוב אנחנו מתחילים בסבב נוסף של מפגשי שק"ת.
המפגש הקרוב יתקיים ב 1/5במצפה רמון ,כשבמהלכו נסתכל
על מקרה הבוחן של תכנית המתאר למצפה רמון )הנמצאת
כיום בשלב ההתנגדויות( ונבחן כיצד ניתן להשפיע על הליך
התכנון בישראל .לפרטים נוספים והרשמה.
ב 8/5יתקיים מפגש בפרדס חנה בדגש על אתגרי תכנון
התחבורה במחוז חיפה כשבמהלכו יוקנו כלים בסיסיים להבנת
תכניות הנידונות בוועדות .לפרטים נוספים והרשמה.
ב 22/5יקיים מפגש בתל אביב הנוגע למחוז תל אביב
ובמהלכו יינתן דגש על כתיבת התנגדויות בצורה אפקטיבית.
לפרטים נוספים שלחו לנו מייל לplanning@sviva.net :
בכל המפגשים יהיו נוכחים נציגי הארגונים הסביבתיים בוועדות
המחוזיות.

שבועת האדמה  Earth's Promise
שבועת האדמה פועלת לקידום חקלאות עירונית אקולוגית והופכת
שטחים מוזנחים למרחבים ציבוריים ירוקים .במודלים פשוטים,
בהתאם לעקרונות הקיימות ,אנו מקדמים פיתוח בר קיימא הבונה
חוסן קהילתי ,סביבתי וכלכלי .ביחד עם הקהילה המקומית בבאר
שבע ,שבועת האדמה מכניסה לעיר שטחים מניבים וירוקים
התורמים להעלאת איכות החיים של תושביה.
מדי חודש ,נציג עשייה מקומית של ארגון או התארגנות החברים
ב"חיים וסביבה".
רוצים להופיע בידיעון הבא? מוזמנים לכתוב לנו.
קרא/י עוד

כנס המים ע"ש איתן גדליזון
מיקום :מכללת תל חי ,קמפוס לוואן )מזרח(
התחלה  09:30 03/05/2018 :סיום17:00 03/05/2018 :
השנה השישית שהחוג למדעי הסביבה בפקולטה למדעים וטכנולוגיה
במכללה האקדמית תלחי מארגן כנס בנושאים הקשורים במים ,משאבי
מים ,דרכי טיפול וכדומה.
השנה יוצגו מחקרים חדשים ב :קלינטק ,סביבה ונושאים נבחרים של
תלמידי מוסמך במדעי המים.
הוסף ליומן:

תואר שני ושלישי בחוג לניהול משאבי טבע וסביבה
החוג לניהול משאבי טבע וסביבה הוקם בשנת תשס"ט ) (1998במטרה
להקנות השכלה אקדמית גבוהה בתחום פיתוח ברקיימא .החוג מכשיר
כוחאדם ברמה אקדמית ומקצועית גבוהה ,לשם התמודדות ופתרון בעיות
במישור הניהול ,במערכות העוסקות בקביעת מדיניות וקבלת החלטות
בתחום איכות הסביבה ושימוש מושכל ברקיימא של משאבי טבע .החוג
מעוגן בפקולטה לניהול ומעניק תארי מאסטר ודוקטורט בניהול משאבי

לפרטים נוספים

כוחאדם ברמה אקדמית ומקצועית גבוהה ,לשם התמודדות ופתרון בעיות
במישור הניהול ,במערכות העוסקות בקביעת מדיניות וקבלת החלטות
בתחום איכות הסביבה ושימוש מושכל ברקיימא של משאבי טבע .החוג
מעוגן בפקולטה לניהול ומעניק תארי מאסטר ודוקטורט בניהול משאבי
טבע וסביבה.
קראו עוד

קצת השראה לסיום
ביומימיקרי  חיקוי ולמידה מהטבע
דיסציפלינה רבתחומית המקדמת חיקוי ולמידה מהטבע בניסיון לתת
פתרונות טכנולוגיים ועיצוביים בדרכים מקיימות .השראה מהטבע יכולה
לבוא לידי ביטוי בקבלת רעיונות לתכן ,לפתרון מבני פונקציונלי ,לפתרון
תהליכי ולפתרון מערכתי .משמעות המונח ביומימיקרי היא חיקוי החיים.
לקריאה נוספת
לצפייה

מטרת הידיעון היא לשתף מהנעשה בארץ ובעולם ,לעורר השראה ולספר את הסיפור שלנו כתנועה
סביבתית .בשביל זה ,אנחנו מזמינים אותך להצטרף לצוות הכותבים/ות ,לשלוח לנו מידע על אירועים,
פעילויות ,יוזמות מעניינות ,ציטוטים ,סרטונים ועוד .מה שלא יפורסם פה בוודאי יעלה בעמוד הפייסבוק שלנו
)ובעתיד גם באתר המתחדש(.
תודה רבה.
נתראה במצעד האקלים



הרשמה לקבלת ניוזלטר "חיים וסביבה"
להתראות בחודש הבא...

